Anexa nr. 9
CĂTRE
Inspectoratul Regional în Construcţii Vest
INSPECTORATUL JUDEŢEAN ÎN CONSTRUCŢII ARAD
Str. Dr. Ioan Suciu, nr. 7 bis, cod poştal 310177, Mun. Arad

CERERE
Subsemnatul *1) ................................................................ , CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu
domiciliul/sediul *2) în judeţul ............................, municipiul/oraşul/comuna .....................................,
satul .............................., sectorul ...., cod poştal ..........., str. .............................................. nr. ......,
bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ....................................., e-mail ...........................................,
în calitate de/reprezentant al .............................................................CUI ................................,
titular al Autorizaţiei de construire/desfiinţare nr. ........ din ........................., ca urmare a finalizării
lucrărilor de construcţii la obiectivul *3) ...............................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
situat în judeţul ............................................, municipiul/oraşul/comuna ............................................,
satul ..........................................., sectorul...., cod poştal ........., str. ......................................................
nr. ......., bl. ......, sc. ......, et. ......., ap. ......., Cartea funciară .................................................................
cu o valoare finală de ................................................. lei,
a căror începere a fost comunicată Inspectoratului Judeţean în Construcţii Arad prin adresa
înregistrată cu numărul .................. din data de .................................... şi pentru care executantul
lucrărilor de construcţii ................................................................................................................. ne-a
transmis notificarea de finalizare, înregistrată cu numărul ............. din data de ...................................
în vederea efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, conf. prevederilor Art. 14, lit. f) din
Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, aprobat prin H.G. nr.
273/1994, cu modificările şi completările ulterioare, vă solicit eliberarea unei adeverinţe care să
confirme că am achitat integral cotele legale datorate I.S.C..
Anexez la prezenta următoarele documente, în copie:
● Notificarea executantului de finalizare a lucrărilor de construcţii ..........................................
..............................................................................................................................................., după caz.
● Declaraţia privind valoarea reală/finală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de
construire confirmată de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare – Primarul Comunei
Vladimirescu, sau a oricărui alt document eliberat de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare
care să ateste valoarea finală.
În cazul în care, din verificarea documentelor depuse rezultă neconcordanţe, doresc să fiu
notificat în scris la adresa *3): judeţul ...................., municipiul/oraşul/comuna ..................................,
satul .............................., sectorul ...., cod poştal ..........., str. .............................................. nr. ......,
bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., telefon/fax ....................................., e-mail ...........................................,
pentru completarea sau ridicarea documentelor, în vederea completării.

Data .............................

Semnătura *5)
.......................................................
L.S.

─────────────────
*1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice inclusiv calitatea acestuia); *2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice); *3) Se
înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie);
*4) Date de identificare a solicitantului; *5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice.

